
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 

 

I. Na lekcjach przyrody realizowany jest program bloku „ Przyroda” dla klas IV-VI szkoły 

podstawowej, autorstwa: Małgorzaty Kłyś i Ewy Szulejczak, wydawnictwo NOWA ERA 

II. Podręczniki: 

1. Klasa IV- Tajemnice przyrody. Do nowej podstawy programowej. Autorzy: Maria 

Marko- Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz; ćwiczenia cz. 1 i 2. 

2. Klasa V- Tajemnice przyrody. Do nowej podstawy programowej. Autorzy: Janina 

Ślusarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer: ćwiczenia cz. 1 i 2. 

3. Klasa VI- Tajemnice przyrody. Do nowej podstawy programowej. Autorzy: Joanna 

Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk; ćwiczenia cz. 1 i 2. 

4. Uczniów obowiązuje również Atlas Przyroda- Świat wokół nas. Klasa IV-VI 

III. Uczeń zobowiązany jest prowadzić zeszyt przedmiotowy w kratkę, minimum 60 

kartkowy. 

IV. Rysunki, tabele, schematy uczeń wykonuje ołówkiem. 

V. Oceny z przedmiotu uczniowie otrzymują za: 

1. Sprawdziany po każdym dziale; 

2. Kartkówki- zapowiedziane z trzech ostatnich lekcji, niezapowiedziane z ostatniej lekcji; 

3. Odpowiedzi ustnej; 

4. Referaty o treści przyrodniczej lub ekologicznej; 

5. Zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe- estetykę i sposób prowadzenia, systematyczne 

zapisywanie notatek z lekcji i zadania domowe; 

6. Plakaty; 

7. Projekty, zielnik; 

8. Prace dodatkowe- prezentacje multimedialne, prace plastyczne lub fotograficzne. 

VI. każdy uczeń może być trzy razy nieprzygotowany w semestrze. Za brak zadania 

domowego uczeń otrzymuje minus ( trzy minusy są równoważne ocenie niedostatecznej). 

VII. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ( klasówce), musi napisać ją w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. 

 

 



VIII. Jak uczeń może poprawić ocenę? 

1. Koniecznie należy poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu/ kartkówki. 

2. Ocenę dopuszczającą ze sprawdzianu/ kartkówki można poprawić. 

3. Można pisać poprawę tylko raz. 

4. Poprawę można pisać po zajęciach szkolnych w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem. 

5. Ocenę z kartkówki można poprawić w formie odpowiedzi ustnej. 

6. Nieodrobiona praca domowa musi być uzupełniona. 

7. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 

8. Ocenę niedostateczną semestralną uczeń poprawia w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem. Zakres treści takiej poprawy nauczyciel ustala w porozumieniu  

z uczniem. Forma poprawy może być pisemna lub ustna. 

Kryteria ocen z przyrody w klasach IV – VI 

1. NIEDOSTATECZNA 

Otrzymuje uczeń, który w zasadzie nic nie rozumnie, ma trudności w najprostszych 

działaniach dotyczących poszczególnych haseł programowych, nawet z pomocą nauczyciela. 

Prezentuje bardzo słabe walory poznawcze i nie rozumnie omawianej treści. Braki  

w materiale rzeczowym wskazują na to, że uczeń nie poradzi sobie w następnej klasie. 

2. DOPUSZCZAJĄCA 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, ale ma braki w opanowaniu wiedzy 

 i umiejętności określonych programem nauczania. Przyswaja i rozumie treści najłatwiejsze, 

najprostsze i uniwersalne, bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym. Słabo reaguje na 

pomoc i komentarz nauczyciela. Bardzo słabo posługuje się słownictwem przedmiotowym  

i przyrządami przyrodnika. Zakres wiadomości pozwala jednak na dalsze kontynuowanie 

nauki. 

3. DOSTATECZNA 

Otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe, ale stosunkowo proste i uniwersalne treści .Są 

one pewne naukowo i niezawodne, niezbędne na danym etapie kształcenia użyteczne  

w działaniach praktycznych ucznia. Potrafi wykonywać podstawowe polecenia samodzielnie. 

Rozumie język przedmiotu. Reaguje na pomoc nauczyciela przy zadaniach trudniejszych  

i jako tako rozumnie tekst pisany. 

4. DOBRA 

Otrzymuje uczeń, który w większości opanował program nauczania. Poprawnie posługuje się 

językiem przedmiotu, większość problemów rozwiązuje samodzielnie, nie wykazuje 

poważnych luk teoretycznych. Umie rozwiązać zadania bardziej teoretyczne hipotetyczne. 

 



5. BARDZO DOBRA 

Otrzymuje uczeń, który opanował zagadnienia najtrudniejsze, nietypowe, najbardziej złożone, 

hipotetyczne rozwijające strukturę przedmiotu. Biegle posługuje się przyrządami przyrodnika 

Poprawnie posługuje się językiem przedmiotu. Rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

6. OCENA CELUJĄCA 

Otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania przyrody w danej klasie. Biegle posługuje się językiem przyrodniczym 

Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, oraz biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu 

nauczania danej klasy. Proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania 

wykraczające poza program nauczania tej klasy. Osiąga sukcesy w konkursach. 

 

Wymagania edukacyjne 

Przyroda klasa IV-VI 

Klasa 4  

Uczeń:  

• wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu,  

• konstruuje własny plan dnia i tygodnia,  

• stosuje w praktyce zasady zdrowego stylu życia,  

• klasyfikuje składniki przyrody,  

• posługuje się przyrządami optycznymi służącymi do obserwacji przyrody: lupą, 

mikroskopem, lornetką,  

• określa kierunki geograficzne,  

• odczytuje informacje z planu i mapy,  

• posługuje się mapą w terenie,  

• omawia zmiany stanu skupienia wody,  

• dokonuje pomiaru składników pogody (temperatury powietrza, opadów, ciśnienia 

atmosferycznego, kierunku i siły wiatru),  

• omawia pozorną wędrówkę Słońca nad widnokręgiem,  

• opisuje zmiany pogody i przyrody w poszczególnych porach roku,  

• omawia zasady pielęgnacji roślin doniczkowych i zwierząt,  



• planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i doświadczenia przyrodnicze,  

• omawia wybrane czynności życiowe organizmów,  

• wskazuje zależności pokarmowe w przyrodzie,  

• omawia budowę i funkcjonowanie układów: pokarmowego, oddechowego, krwionośnego, 

ruchu, rozrodczego, oraz narządów zmysłów człowieka,  

• omawia zasady higieny poznanych układów narządów,  

• charakteryzuje okresy rozwojowe człowieka od noworodkowego do starości, ze 

szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania,  

• podaje przykłady chorób zakaźnych i pasożytniczych,  

• omawia zasady postępowania w przypadku zarażenia się chorobami zakaźnymi i 

pasożytniczymi,  

• omawia zasady dbałości o ciało i ubranie,  

• podaje przykłady sytuacji niebezpiecznych w domu i poza domem,  

• omawia sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,    

• wyjaśnia, dlaczego uzależnienia są niebezpieczne,  

• omawia warunki życia w wodzie,  

• omawia elementy budowy rzeki,  

• podaje przykłady przystosowań organizmów do życia w wodzie,  

• charakteryzuje strefy życia w jeziorze, morzu i oceanie,   

• omawia znaczenie mórz i oceanów,  

• rozpoznaje wybrane organizmy wodne (roślinne i zwierzęce),  

• rozpoznaje wybrane rodzaje skał,  

• omawia etapy powstawania gleby i rolę organizmów glebowych,  

• wymienia czynniki warunkujące życie na lądzie,  

• charakteryzuje las,  

• omawia typy lasów występujących w Polsce, 

 • rozpoznaje wybrane gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych,  

• rozpoznaje wybrane gatunki zwierząt lądowych żyjących w lesie, na łące, na polu i w 

sadzie,  



• omawia warunki życia na łące,  

• omawia warunki życia na polu i w sadzie.   

 Klasa 5  

Uczeń:  

• posługuje się skalą liniową do obliczania odległości rzeczywistych i na mapie,  

• wskazuje na mapie różne formy terenu,  

• opisuje wypukłe i wklęsłe formy terenu,  

• wymienia główne niziny, wyżyny i góry Polski,  

• wskazuje na mapie wody powierzchniowe Polski,  

• omawia podział administracyjny Polski,  

• charakteryzuje położenie Polski w Europie,  

• wymienia nazwy krajów europejskich,  

• omawia formy ochrony przyrody w Polsce,  

• wymienia czynniki zagrażające przyrodzie,  

• omawia warunki życia w Morzu Bałtyckim,  

• opisuje pogodę nadmorską,  

• charakteryzuje warunki geograficzne i przyrodnicze pobrzeży bałtyckich,  

• opisuje krajobraz pojezierny Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego,  

• omawia cechy charakterystyczne krajobrazu nizinnego pasa Nizin Środkowopolskich,  

• wskazuje na mapie Polski parki narodowe,  

• podaje nazwy kilku objętych ochroną gatunków roślin i zwierząt występujących w 

omawianych parkach narodowych,  

• omawia cechy krajobrazu wielkomiejskiego na przykładzie Warszawy,  

• wymienia główne zabytki Warszawy, Gdańska i Krakowa,  

• charakteryzuje krajobrazy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jako wyżyny wapiennej,  

• charakteryzuje krajobraz rolniczy na przykładzie Wyżyny Lubelskiej,  

• charakteryzuje krajobraz przemysłowy na przykładzie Wyżyny Śląskiej,  



• wymienia charakterystyczne cechy każdej z poznanych wyżyn,  

• omawia cechy krajobrazu górskiego,  

• charakteryzuje pogodę tatrzańską,  

• opisuje piętra roślinne Tatr,  

• omawia budowę mchów i paprotników i przystosowania do środowiska, 

 • wymienia nazwy kilku gatunków mchów i paprotników,  

• omawia budowę zewnętrzną roślin nasiennych,  

• wskazuje przystosowania budowy poszczególnych organów roślinnych do pełnionych 

funkcji,  

• wymienia warunki niezbędne do kiełkowania nasion,  

• omawia budowę zewnętrzną grzybów,  

• podaje przykłady różnorodności budowy grzybów (jednokomórkowe, wielokomórkowe, 

pleśnie, kapeluszowe),  

• rozpoznaje grzyby jadalne, trujące i pasożytnicze,  

• wyjaśnia pojęcie „drobina”,  

• porównuje ułożenie drobin w ciałach stałych, cieczach i gazach,  

• wyjaśnia związek budowy ciał stałych, cieczy i gazów z ich właściwościami,  

• omawia, popierając przykładami, zjawisko rozszerzalności cieplnej ciał.   

 

Klasa 6  

Uczeń:  

• wymienia nazwy planet Układu Słonecznego,  

• opisuje kształt i rozmiary Ziemi,  

• określa położenie dowolnego punktu na kuli ziemskiej względem równika i południka 

zerowego,  

• opisuje właściwości i zastosowanie magnesów,  

• opisuje oddziaływania magnetyczne w przyrodzie,  

• omawia następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi,  



• wskazuje na mapie świata poszczególne kontynenty i oceany,  

• opisuje wielkie wyprawy geograficzne Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana,  

• podaje przykłady substancji prostych i złożonych,  

• charakteryzuje rodzaje mieszanin,  

• sporządza mieszaniny jednorodne i niejednorodne,  

• omawia sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych,  

• opisuje właściwości roztworów wodnych,  

• wymienia czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji,  

• omawia udział tlenu w wybranych przemianach chemicznych, 

• omawia przystosowania do środowiska i budowę zewnętrzną wybranych przedstawicieli 

bezkręgowców,  

• charakteryzuje przystosowania do środowiska przedstawicieli ryb, płazów, gadów, ptaków i 

ssaków,  

• odczytuje z diagramów klimatycznych informacje dotyczące temperatury i ilości opadów w 

poszczególnych strefach klimatycznych i poszczególnych miesiącach,  

• oblicza średnią temperaturę i średnie ilości opadów,  

• wskazuje na mapie świata poszczególne strefy krajobrazowe,  

• omawia strefy: wilgotnych lasów równikowych, sawann, pustyń, lasów liściastych, stepów, 

północnych lasów iglastych, tundry, pustyń lodowych, krajów alpejskich,  

• omawia przystosowania wybranych organizmów do życia w strefach: wilgotnych lasów 

równikowych, sawann, pustyń, lasów liściastych, stepów, północnych lasów iglastych, tundry, 

pustyń lodowych, krajów alpejskich,  

• rozpoznaje wybrane organizmy roślinne i zwierzęce występujące w omawianych strefach,  

• omawia rolę w przyrodzie sił tarcia, oporu powietrza i wody,  

• podaje przykłady działania sił tarcia, oporu powietrza i wody oraz sposoby ich zmniejszania 

lub zwiększania,  

• opisuje różne rodzaje ruchu,  

• wykonuje obliczenia dotyczące prędkości, drogi i czasu,  

• charakteryzuje zjawiska świetlne: prostoliniowe rozchodzenie się światła, odbicie światła,  

• wymienia źródła dźwięków,  



• porównuje prędkość rozchodzenia się dźwięku w różnych ośrodkach,  

• podaje przykłady zjawisk elektrycznych występujących w przyrodzie,  

• rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego,  

• omawia etapy powstawania życia na Ziemi,  

• wymienia przykłady odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody,  

• podaje przykłady globalnych zagrożeń dla środowiska,  

• wymienia formy współpracy międzynarodowej mającej na celu ochronę przyrody.    

 

 

 


